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Martes 10 ás 19.00 h
Die innere Scherheit (2000, 106’, V.O.S.E.) 

Martes 17 ás 19.00 h
Jerichow (2008, 93’, V.O.S.E.) 

Martes 24 ás 19.00 h
Gespenster (2005, 85’, V.O.S.E.) 



A RDA: unha lembranza imaxinada

Barbara xira progresivamente cara ao melodrama, compren-
dendo unha ampla gama dos códigos deste xénero. Non só se 
aborda a relación emocional da súa parella protagonista, tamén 
entran en xogo cuestións morais e o concepto de sacrificio.       
É certo. Como lle dicía, durante o proceso de produción iamos 
tres ou catro veces ao cine. Lembro que vimos uns dez filmes, en-
tre eles Escrito sobre o vento (Douglas Sirk, 1956). Aínda que o seu 
tema é diferente ao de Barbara, a atmosfera é semellante. Tamén 
vimos Ter e non ter (Howard Hawks, 1944), e aquí o interese estaba 
no uso do diálogo, os personaxes estaban rodeados por unha es-
trutura fascista, tíñanse que agochar. Mais cando Bacall e Bogart 
namoran, a atmosfera imprégnase de desconfianza, será a outra 
parte do sistema ou trátase dun revolucionario? Teñen que desci-
frar o mundo decontino, estar sempre espertos, loitar por medio 
do diálogo; len entre liñas, débense fitar aos ollos e descifrar se o 
que o outro di é verdade ou mentira. Fixámonos moito nas súas 
conversas e coido que isto axudou a dar co ritmo dos diálogos.

Os seus filmes adoitan clasificarse de fríos e naturalistas, mais 
penso que esa visión é simplista de máis. Por exemplo, en Bar-
bara atopamos unha escena na que a protagonista é retratada 
mediante unha serie de catro planos dende diferentes ángu-
los que recorda ao Antonioni dos anos sesenta. Si, A aventura 
(1960) foi outro dos filmes que vimos namentres preparabamos 
Barbara. Creo que esta opinión xeneralizada provén do meu rexei-
tamento a utilizar música melodramática. En realidade, apaixóame 
tanto a música que non quero usala nos meus filmes. Escoitamos 
cancións nos supermercados, nos grandes almacéns, nos lobbys 
dos hoteis, nos restaurantes... sempre hai música. Cómpreme 
unha atmosfera tranquila para escoitar o mundo. No cine non me 
interesa o gusto musical dun director, senón percibir o mundo so-
noro que habitan os seus personaxes. Na escena dos catro planos 
que menciona, supoñemos que ela está a durmir, soñando, atra-
pada pola incerteza, xa que planea fuxir esa mesma noite, mais 
non somos quen de entrar no seu cerebro, só podemos retratala. Fragmento da entrevista realizada por Javier H. Estrada a Christian Petzold para o núm. 15 da revista Caimán. 

Cuadernos de Cine. Tradución ao galego do Cineclube Pontevedra.

O son xoga un papel fundamental no seu filme, en que               
momento deseñou a banda sonora? Preparamos a base sonora 
antes da rodaxe. Tratamos de construír un recordo acústico da 
vida na RDA. Pregunteilles a moitas persoas que viviron alí cales 
eran as diferenzas sonoras entre o mundo capitalista de hoxe e 
mundo comunista dos oitenta. Atopamos moitas mudanzas (alí 
non había demasiados coches, as paredes dos pisos eran máis fi-
nas), así que construímos ese ambiente acústico para os actores. 
Por exemplo, mentres rodabamos as escenas do apartamento de 
Barbara, os actores escoitaban gravacións de ladridos de cans ou 
dun coche pasando pola estrada, así axudabamos a sentir como 
podía ser o ambiente daquel momento.

A natureza é outra das fontes expresivas do filme... É curioso, 
porque a paisaxe apenas existe no cinema alemán, mais as fra-
gas, o mar e os ríos son elementos moi importantes na literatu-
ra, nos nosos mitos e as nosas lendas. Para este filme díxenme a 
min mesmo e mais ao meu equipo que non só debiamos retratar 
persoas, senón retratar persoas en relación coa paisaxe. Procurei 
documentar ese espazo. Ensineille ao meu equipo unha obra fan-
tástica de James Benning, Landscape Suicide (1987), que retrata 
o lugar onde se suicidou unha persoa sen amosar a vítima e que 
transmite un sentimento de urxencia, coma se alguén o soñase. 
Así quería mostrar o mundo en Barbara.
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